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SCHOOL VAN DE MAAND:

HERFSTVAKANTIE

Hub van Doornecollege in
Deurne

In de week van 20 t/m 24 oktober is het
herfstvakantie voor de scholen in SWV
Helmond-Peelland VO. Ook het SWV zal
in deze periode niet telefonisch
bereikbaar zijn.
Wij wensen onze lezers een prettige
herfstvakantie.

Iedere maand staat er een afbeelding van
een
aangesloten
school
uit
ons
samenwerkingsverband in onze nieuwsbrief.
Deze maand het Hub van Doornecollege.
Het Hub van Doornecollege is een
deelschool van de Instelling Voortgezet
Onderwijs Deurne (IVOD) en is gevestigd
aan de Vloeieindsedreef in Deurne.
Leerlingen
met
een
advies
vmbo
basisberoepsgerichte leerweg en vmbo
kaderberoepsgerichte
leerweg
kunnen
terecht op het Hub van Doornecollege. De
school telt 692 leerlingen. Meer informatie
vindt u op de website van het Hub van
Doornecollege.

Het Hub van Doornecollege in Deurne

E-MAILADRES
SWV Helmond-Peelland VO heeft een
nieuwe algemeen e-mailadres: vo@swvpeelland.nl. Hiermee komt info@swvpeelland.nl te vervallen. SWV HelmondPeelland PO gaat werken met po@swvpeelland.nl

PARTNERS
SWV Helmond-Peelland VO werkt
samen met verschillende partners. Een
daarvan is het Autisme Steunpunt
Zuidoost-Brabant. Het steunpunt houdt
zich bezig met alle vragen rondom en
over autisme in het onderwijs. Het
steunpunt organiseert in februari 2015
een ouderavond voor ouders van
leerlingen met autisme in SWV
Helmond-Peelland VO. Ook wordt er
een studiedag voor zorgcoördinatoren
gehouden worden op 23 april 2015.
Lees meer over het Steunpunt Autisme
Zuidoost-Brabant op onze website.
Ook Ziezon is een partner van SWV
Helmond-Peelland VO. Dit is een
landelijk netwerk ‘ziek zijn en onderwijs’.
Elke
school
kan
ondersteuning
krijgen van een consulent OZL
(Onderwijsondersteuning
Zieke
Leerling)
om
te
kijken
welke
ondersteuning de school kan bieden
aan zieke leerlingen. Op onze website
leest u meer over Ziezon.
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WEBSITE
Hebt u onze vernieuwde website al
bekeken? Samen met SWV HelmondPeelland PO hebben wij deze website
laten ontwikkelen. Ook de link naar het
digitale informatiesysteem (DIS) kunt u
op onze website vinden. Neem gerust
een kijkje en laat ons weten wat u ervan
vindt!

VAN SCHOOL NAAR
WERK
Naast de netwerken zorgcoördinatoren en
begeleiding en zorg, is er sinds schooljaar
2014-2015 een nieuw netwerk binnen SWV
Helmond-Peelland VO actief: van school
naar werk. Dit is een netwerk op
directieniveau. De verantwoordelijken van
arbeidstoeleiding in het voortgezet speciaal
onderwijs en het praktijkonderwijs sluiten
hierbij aan. Het voorzitterschap is in handen
van Frans Brands.

Zelf maandelijks de
nieuwsbrief ontvangen?
Meld u aan via vo@swv-peelland.nl
of via de website. Afmelden kan via
vo@swv-peelland.nl

DIS
Vanaf 1 oktober 2014 werkt SWV HelmondPeelland VO digitaal. Dat wil zeggen dat
aanvragen voor extra ondersteuning en
toelaatbaarheidsverklaringen alleen nog
digitaal kunnen worden aangevraagd. Het
digitaal aanvragen gebeurt via het digitale
informatiesysteem (DIS). Dit is een tabblad
op onze website. Zorgcoördinatoren (vo)
kunnen met
hun persoonsgebonden
inlogcode inloggen. Dit geldt ook voor intern
begeleiders (po) die een vooraanvraag
willen doen voor een preadvies.
Vragen over DIS kunnen gesteld worden
aan de adviescommissie toewijzingen (ACT)
via (0492) 58 89 97 of act@swv-peelland.nl.
Ook het aanvragen van een inlogcode gaat
via de ACT.
Vanaf 1 oktober 2014 neemt SWV
Helmond-Peelland VO alleen nog maar
dossiers in behandeling die via DIS zijn
ingediend.
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